Zápis z veřejné schůze občanů místní části Horní Žďár, ze dne 25.1.2016
Přítomni: Dle presenční listiny, ing. Komínek, místostarosta MěÚ J. Hradec
Program: 1) Přivítání přítomných, seznámení s programem schůze
2) Zpráva osadního výboru o činnosti
3) Vystoupení Ing. Komínka
4) Předpokládaná činnost v roce 2016
5) Diskuze, závěr
Předseda OV přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze
V dalším bodu předseda OV podal zprávu o činnosti OV v roce 2015. Konstatoval, že
v loňském roce se v životě MČ velmi pozitivně projevilo založení spolku „Horní Žďár žije“,
který se velmi rychle zapojil do snahy o oživení života MČ. Osadní výbor konečně získal
partnera pro pořádání společenských akcí a do práce se zapojil daleko širší okruh lidí, než
tomu bylo dříve. Díky tomu se uskutečnil po dlouhé době masopustní průvod, který se setkal
s velmi pozitivní reakcí veřejnosti. Tradičně byl uspořádán Dětský den, který rovněž proběhl
k všeobecné spokojenosti. Naopak zcela novou akcí byl taneční večer, který se konal pod
širým nebem a byl velmi úspěšný co do účasti i celkové úrovně. Koncem prázdnin proběhla
akce Loučení s prázdninami, která rovněž proběhla ke všeobecné spokojenosti. Členové
spolku sestavili družstvo, které se zúčastnilo akce Hry bez hranic. Zatím poslední akcí bylo
rozsvícení vánočního stromku v parčíku MČ. Členové spolku vytvořili vlastními silami betlém,
který se stal po dobu adventu a Vánoc ozdobou parčíku. Akce se zúčastnil velký počet
návštěvníků, a protože byla spojena s mikulášskou nabídkou, byla velmi příznivě oceněna jak
dětmi, tak dospělými. Předseda OV poděkoval všem, kteří se do práce zapojili a dokázali, že i
v nepříliš vhodných materiálních podmínkách lze zorganizovat velmi hodnotnou činnost.
V další části ing. Komínek seznámil přítomné s nejdůležitějšími investičními akcemi města J.
Hradec. Dále pak s připravovanými akcemi v místních částech pro rok 2016 a další roky. MČ
H. Žďár pro rok 2016 žádná investiční akce nečeká, předpoklad je, že v roce 2018 by měla být
připravena výstavba kanalizačního řádu. Tím i zdůvodnil, proč se nepočítá s radikální opravou
komunikací v centrální části MČ.
Dalším bodem byla otázka demolice tzv. papíráku. Ing. Komínek zopakoval, že to je vázáno
na souhlas ze strany ÚZSVM. Ze strany spolku i OV budeme mít snahu celou záležitost
urychlit a velmi pozorně ji sledujeme. Jsme si vědomi toho, že jednání s ÚZSVM jsou někdy
velmi zdlouhavá, nicméně věříme, že souhlas s demolicí bude k dispozici do konce zimy a byli
bychom velmi neradi, kdyby se další kroky odsouvaly až na další roky.

Dalším bodem byla oprava zvoničky. Na její opravu je v rozpočtu města připraveno 100 000
Kč, zásadní otázkou je způsob opravy. První možností je zachovat původní konstrukci a
vzhled zvoničky, vyměnit nosné prvky, provést konzervaci a nátěr dřevěných prvků a střechy.
Druhou možností je nová konstrukce nosné části, zachování horní části zvoničky tzn. zavěšení
zvonu a střechy. Na schůzi byli přítomni vyzváni k vyjádření, kterou z těchto možností
preferují, v mírné převaze se přítomni přikláněli k možnosti č. 2. Vzhledem k nevelkému
počtu přítomných z celkového počtu obyvatel MČ nechceme toto rozhodnutí uspěchat, na
příštím jednání OV zvážíme možnost širšího průzkumu názorů a do konce března se
rozhodneme pro způsob opravy.
V rámci diskuze byly vzneseny dotazy ohledně zimní údržby, údržby zeleně, hromadné
dopravy, které Ing. Komínek a předseda OV zodpověděli.
Schůze byla ukončena v 21.45
Zapsal Ing. Winkler

